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IGW
Het IGW is bij ons op bezoek geweest tijdens een vergadering. Klaas Jan Loosman is hiervoor onze
algemene contactpersoon, verder waren ook zijn collega’s van Openbaar Groen, Mercatus en Doen!
(Carrefour) aanwezig, onze wijkagent was verhinderd. Het is altijd prettig om in dit samenzijn een aantal
dingen te bespreken. We hebben onder andere de mogelijkheid voor een schouw, het onderhoud van tuinen
van huurhuizen en het reilen en zeilen van ‘de ontmoeting’ besproken.
Voorjaarsbolletjes
Op 22 november gaat de Groene Brigade bollen planten in verschillende
grasperken in het dorp. Voor een vrolijk voorjaarsaanzicht! Wilt u helpen?
Meld het ons via dorpsbelangluttelgeest@hotmail.com of spreek ons
persoonlijk aan.
Hartslagnu.nl
In oktober is de polder brede aftrap geweest voor hartslagnu.nl. En dat is
prettig, want dus kunnen vrijwilligers en defibrillators net buiten onze
postcodegrens ook ingezet worden bij een reanimatie.
Verder kan nu ook de GPS op mobiele telefoons gebruikt worden als je een
speciale hartslagnu.nl app download. Je wordt dan opgeroepen als je ook
echt in de buurt van een reanimatie bent. Als elke seconde telt…
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Contributie
Binnenkort zal de contributie weer bij u opgehaald worden als u hiervoor
geen machtiging heeft ingevuld.
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Draadloos internet
We hebben u al eerder geïnformeerd over draadloos internet of glasvezel in
de dorpen en de buitengebieden van de dorpen. Deze week zal de
gemeenteraad een beslissing nemen over snel internet in het buitengebied
van de Noordoostpolder. Het lijkt er op neer te komen dat de gemeente zal
kiezen voor glasvezel, maar het realiseren hiervan zal de nodige tijd in beslag nemen. OVG, LTO en het 10dorpenoverleg zouden graag willen zien dat er wordt gekozen voor draadloos internet als
overbruggingsperiode (2 tot 2,5 jaar) naar glasvezel. We zullen u blijven informeren over dit onderwerp.

Woningcheck brandveiligheid
Woningbrand zit hem vaak in de kleine dingen; te veel stekkerdozen aan elkaar gekoppeld, een rommelige
meterkast, het niet schoonmaken van het filter van de wasdroger. Dit betekent ook dat met vrij eenvoudige
maatregelen een hoop ellende kan worden voorkomen. Met behulp van de woningcheck app wil de
brandweer mensen adviseren om je juiste maatregelen te nemen om hun huis brandveilig te maken. Aan de
hand van foto’s, video’s en korte tekstfragmenten krijgt de gebruiker uitgelegd hoe brand kan ontstaan en
wat men zelf kan doen om brand zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt de Woningcheck app gratis
downloaden op uw smartphone of tablet.

